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NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY NA WYDZIALE 
 

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Agacie KOT - WASIK stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii. 

Tą drogą składam pani dr hab. inż. Agacie Kot – Wasik gratulacje oraz życzenia 
dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 
        Profesor Jacek Namieśnik 
         Dziekan 
 
 

KOLEJNY GRANT NA KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło już drugi konkurs w ramach 
Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgłoszono ogółem 
160 projektów. Do realizacji zostało zakwalifikowanych 59 projektów w tym projekt pod 
tytułem „Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej” oraz „Inżynieria Materiałowa – przyszłość 
gospodarki”. 

Uzyskaliśmy kwotę 4.112.757,20 złotych na kształcenie zamawiane na trzech 
kierunkach studiów: 
   -  Biotechnologia, 
   -  Technologie Ochrony Środowiska, 

-  Ochrona Środowiska ( interdyscyplinarne studia I stopnia,         
    Environmental Protection and Management – EPM) 

oraz  kwotę 4.252.585,93 zł dla 3 wydziałów prowadzących wspólnymi siłami kierunek  
Inżynieria Materiałowa. 
 To dobrze świadczy o poziomie naszych studiów. Mamy nadzieję, że przyczyni się to 
do wzrostu zainteresowania studiami na Wydziale Chemicznym PG i przynajmniej czasowo 
pomoże nam przezwyciężyć skutki niżu demograficznego. 
 Wyrazy uznania i podziękowania należą się dr hab. Ewie Klugmann – Radziemskkiej, 
która wzięła na siebie trud przygotowania wniosku i wywiązała się z tego w sposób 
wzorcowy. 
 
         Dziekan 
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XIX SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH 
 

 W daniach 25-27.06.2009 w Krakowie - Przegorzałach odbyło się XIX 
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH, tym razem 
organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskim Towarzystwem Chemicznym. 

W spotkaniu, będącym kontynuacją konferencji, organizowanych w Kazimierzu nad 
Wisłą (1991-94), w Krynicy - Czarnym Potoku (1995-2004) i Krynicy Zdrojuj (2005-2008), 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uczelni, prowadzących studia chemiczne: 
uniwersytetów, uczelni technicznych oraz wyższych szkół zawodowych. 
Podstawowym celem spotkania była wymiana doświadczeń na tematy interesujące 
środowisko: reformy edukacji, reformy strukturalne szkolnictwa wyższego i nauki,  
programów i planów studiów, współpracy międzynarodowej, działalności na rzecz 
innowacyjnej gospodarki, integracji akademickiego środowiska chemicznego. 
 

W czasie sesji „Szkolnictwo wyższe jutro i pojutrze. Dydaktyka akademicka. 
Współpraca uczelni ze szkołami” Dziekan naszego Wydziału prof. Jacek Namieśnik 
zaprezentował działalność dydaktyczną Wydziału Chemicznego PG, w tym między innymi: 
informację o liczebności kadry, charakterystykę prowadzonych kierunków studiów I i II 
stopnia oraz studiów doktoranckich, wymianę międzynarodową, współpracę z otoczeniem 
gospodarczym w ramach dydaktyki, studia zamawiane. Prezentacja wzbudziła żywe 
zainteresowanie wśród uczestników. 
 

 
Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 

 
W dniach 16, 23 oraz 30 maja br. odbyły się, organizowane przez Koło Studentów 

Biotechnologii, szkolenia mikro-biologiczne z zakresu podstawowych technik laboratoryjnych 
w dziedzinie Mikrobiologii Ogólnej, „Z bakteriami za pan brat”. W spotkaniach uczestniczyło 
30 licealistów z różnych szkół na terenie Trójmiasta. 
 W ramach zajęć uczestnicy szkolenia poznali od strony teoretycznej (na wykładach), 
jak i praktycznej (w laboratorium): 
 - zasady BHP obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym, 
 - metody sterylizacji, 
 - podstawowe techniki posiewów w zastosowaniu do analizy próbek środowiskowych   

i jogurtów, 
 - podstawy identyfikacji drobnoustrojów, 
 - naturalną florę bakteryjną człowieka, 
 -działanie środków dezynfekujących oraz naturalnych antybiotyków na 

mikroorganizmy, 
 - technikę barwienia bakterii metodą Grama, 
 - morfologię kolonii bakteryjnych. 
 
 Szkolenia mikrobiologiczne „Z bakteriami za pan brat” odbyły się już po raz czwarty i 
jak zwykle, cieszyły się wśród młodzieży licealnej niezwykle dużą popularnością. 
 
 
 
 
 
 



WAKACYJNY STAŻ 2009 
 
 WAKACYJNY STAŻ – akcja organizowana już po raz siódmy przez Gdańskie 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Gdańsku – adresowana jest do 
studentów i absolwentów. Ma przynieść młodym ludziom możliwość znalezienia pracy i 
zdobycia praktycznych umiejętności, a firmom pozyskanie pracowników, w przyszłości być 
może na stałe. 
 Do 20 maja 2009 studenci i absolwenci składali podania o staże wakacyjne. Złożyło 
je  795 osób, a 50 firm zaoferowało zaś 220 staży, w tym tak znane przedsiębiorstwa jak 
Grupa Lotos i Saur Neptun Gdańsk. Poszukiwano studentów logistyki i okrętownictwa, 
elektroników, elektryków, marketingowców, chemików, studentów zarządzania, zarządzania i 
ekonometrii, automatyków i mechaników, prawników. Najlepiej z dobrą znajomością języka 
angielskiego. Konkurencja była  spora, ponad 3,5 osoby na miejsce. 
 Gala, podczas której laureatom konkursu na „Wakacyjny Staż 2009” wręczano 
pamiątkowe dyplomy, odbyła się 26 czerwca w Hotelu Mercure-Hevelius w Gdańsku. Wśród 
laureatów akcji „Wakacyjny Staż” znalazło się 83 studentów i absolwentów Politechniki 
Gdańskiej. Najliczniej reprezentowane wydziały to Wydział Zarządzania i Ekonomii – 17 
osób i Wydział Chemiczny - 16 osób. 13 staży przypadło Wydziałowi Oceanotechniki i 
Okrętownictwa, a 12 Wydziałowi Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Praktyki 
potrwają minimum 1 miesiąc, od lipca do końca września. Stażyści otrzymywać będą 
wynagrodzenie nie mniejsze niż 600 zł brutto. 
 
 

ZE STOPNICY DO ITAKI 
 
 Ze Stopnicy o Itaki - Pamiętniki chemika to tytuł wspomnień dr inż.hab.Bogumiła 
Hetnarskiego absolwenta naszego Wydziału z rocznika 1951. Po dyplomie wykonanym pod 
kierunkiem profesora Zygmunta Ledóchowskiego pracował kolejno w Instytucie 
Farmaceutycznym, Instytucie Przemysłowo-Badawczym oraz Instytucie Chemii Organicznej 
PAN. W roku 1969 emigrował do USA. Karierę naukową rozpoczął na Cornell University w 
miejscowości Ithaca, a zakończył w Laboratorium profesora Bruce Merrifielda (Nobel 1984) 
na Uniwersytecie Reckefellera w Nowym Yorku. Koniecznie przeczytać!  
 
 Wydawcą jest krośnienska Oficyna Wydawnicza APLA. A oto fragment recenzji 
zaczerpnięty ze strony domowej tej oficyny:  
 
 



 

Pamiętnik Bogumiła Hetnarskiego jest dokumentem niezwykłym. Przez pryzmat 
osobistych przeżyć pokazuje dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, 
rzeczywistość PRL i losy Polaków na emigracji. Zawiera też wiele, często nie znanych 
szerzej wiadomości, dotyczących dziejów Stopnicy - miejsca urodzenia i dzieciństwa 
autora. 

Przez karty pamiętnika przewijają się ludzie, którzy już dawno odeszli, o 
których zapomniano, choć przecież zasłużyli sobie na wdzięczną pamięć potomnych.  

Opisy starej Stopnicy, jej zabytków, dzieje stopnickich Żydów, wojenne dramaty 
mieszkańców są przyczynkiem do najnowszej historii Stopnicy. Tułaczka na obczyźnie, 
poszukiwanie swojego miejsca i osiedlenie w jakże symbolicznej Itace, dopełniają 
obraz życia człowieka. Jednak dla niego miejscem szczęśliwości i spokoju pozostanie na 
zawsze, osadzona w pejzażu Ponidzia Stopnica. 

 Ze swej strony dodam tylko, że absolwenci naszego Wydziału mogą napotkać na 
stronicach tej książki wielu znajomych. Jednym z nich będzie młody uczony o urodzie 
filmowego amanta – profesor Edward Borowski. 
 
 Tę interesującą pozycję ofiarował naszej Bibliotece profesor Bogdan Liberek, 
emerytowany profesor UG, kolega Autora jeszcze z czasu studiów na Politechnice 
Gdańskiej. Serdeczne podziękowania ! 
 
 


